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TOON HERMANSHUIS
ZEEWOLDE

ik hou van jou, ik hou van jou
een dag, een jaar, een eeuw,
Ik weet dat liefde lente is,
maar ook een beetje sneeuw…
Toon Hermans
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activiteiten agenda
Maandag 6 maart
Dinsdag 7 maart

19.00-22.00
10.00-13.00
13.30-14.30
Woensdag 8 maart 10.00-13.00
Donderdag 9 maart 10.00-13.00
19.30-21.30
Vrijdag 10 maart
10.00-12.00

Thema avond bij Annette Stender medische tattoo’s
inloop
Chi Neng
inloop
inloop
muziek
Het Toon Hermanshuis komt naar de Oude Bieb

Maandag 13 maart 19.30-21.00
Dinsdag 14 maart 10.30-12.30
Woensdag 15 maart 10.30-12.30
Donderdag 16 maart 10.30-12.30

Ziekte in het gezin
schrijven met Marijke
Wandelen met Janna
verwenochtend Joke Bouwman hand- en voetmassage

Dinsdag 21 maart
Woensdag 22 maart
Donderdag 23 mrt
Vrijdag 24 maart

inloop
waskaarten maken met Giny vd Vate
muziek
Het Toon Hermanshuis komt naar de Oude Bieb

10.00-13.00
10.30-12.30
19.30-21.30
10.00-12.00

Maandag 27 maart 19.30-21.30
Dinsdag 28 maart 10.00-13.00
Woensdag 29 maart 10.00-13.00
Donderdag 30 maart 10.00-13.00

De Mens achter de patiënt
inloop
inloop
inloop

Op de dagen dat wij open zijn; di-wo-do van 10-13 uur is er naast de activiteiten altijd gelegenheid voor inloop

Waskaart maken!

Een waskaart ontstaat door met een strijkijzer op een vel papier te bewegen. De kleuren kies je
van te voren uit.
Het spannende is dat je niet weet wat het eindresultaat zal worden, het is dus een kleurig
avontuur met onbekende bestemming.
Als je kaart af is, is het leuk om hierin
betekenis of beelden te zien. Er gaat een
door jouw gemaakte wereld voor je
open!
Als je dit in een groep doet is het
verrassend hoe verschillend de
resultaten zijn, qua kleur en interpretatie
en vooral ook wat ieder ziet in elkaars
kaart. Er kan dan een spontaan gesprek
ontstaan met verrassende inhoud.
Het Toon Hermanshuis organiseert een
workshop waskaarten maken onder
leiding van Giny van de Vate.
Datum 22 maart van 11.30-12.30 uur.
(deze workshop is bijna vol!)
Graag opgeven
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
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Toegang
Opent
OntmoeBng
Nu
Helende
Ervaring
Regenereert
Mogelijke
Aandacht
Naar
SBlte
Huis van
UiBng
Intens
Spel

Op elke tweede
dinsdag van de
maand komt Marijke
Kerkhoven bij ons
schrijven!

Thema avond dermatograﬁe 6 maart bij Anne4e Stender
Maandagavond 6 maart gaat bij ons op het Krachtenveld 10-12 de rode loper uit!
Mensen kunnen vanaf 19.00 inlopen en diverse kamers bezoeken voor demonstraBes en worden
bij de deur ontvangen door een gastvrouw.
Zij krijgen vervolgens een drankje en een hapje (verzorgt door Jacqueline van Pasta en Zo),
de gastvrouw vertelt wat er te beleven is en waar.
Kamer 1 verzorg ik permanente make-up in woord en daad.
Kamer 2 Nanda OMen-Duvekot zal aanwezig zijn als kleur en sBjladviseur, hoe je beter te voelen en
wat een kleur doet met je gestel. Hoe kun je dit bereiken.
Door voor je kleding de juiste kleur en stijl te kiezen zie je er elke dag goed uit en laat je
zien wie je bent. Dat geeft zelfvertrouwen en dat straal je uit!
Nanda zal een korte uitleg geven over wat kleuren (in kleding) voor je kunnen doen. Ze
geeft je een tip mee over kleur of stijl, die je makkelijk in de praktijk
kunt toepassen.
Kamer 3 verzorgt Els Herngreen van Cocorico alles wat er maar over
haarwerken te vertellen valt. Voor iedereen en voor elk soort haarverlies
kent zij een passende haaroplossing. Bij Cocorico in een vertrouwde
omgeving zonder géne op je gemak al je haarproblemen bespreken.
Els heeV meer dan 25 jaar ervaring en al haar cliënten kunnen rekenen op
betrokkenheid en discreBe!

Krachtenveld 10-12, 3893 CD Zeewolde.
Tijd: van 19.00-21.00

Thema avond 27 maart
“de mens achter de patient”
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Afgelopen najaar heeft het Toon Hermans Huis in samenwerking met het project
Ziekte in het gezin, de lezing, ‘De mens achter de patiënt’, gegeven. Naar aanleiding
van deze succesvolle avond zal wederom weer een nieuwe avond worden ingepland
met hetzelfde thema.
Op maandag 27 maart om 19.30 uur zal deze interactieve thema-avond georganiseerd
worden in De Kruidenborg, Druifkruid 5, Zeewolde.
Voor deze avond is Theo Kamphorst junior uitgenodigd om aan de hand van een
persoonlijke lezing het onderwerp bespreekbaar te maken. Theo geeft de lezing met
als uitgangspunt empathie voor de mens achter de patiënt en heeft deze lezing al
meerdere keren aan professionals gegeven. Hij zal u deze avond uitnodigen tot
gesprek. Het zal een interactieve avond worden waarbij ook ervaringsdeskundigen en
grondleggers van dit project Kim Gerrits, Sabina Krijger en Vicky Wijnacker, hun
aandeel zullen leveren. Het doel van de avond is in contact te komen met elkaar en je
te laten raken. Wegens het succes van de eerste avond zal er deze avond ook ruimte
zijn om verder te praten over de mogelijkheden die er vanuit het project “Ziekte in het
gezin” gecreëerd kunnen worden.

Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar voor deze avond. Als u deze wilt
bijwonen dan dient u zich van te voren op te geven via e-mail:
mensachterdepatient@gmail.com met vermelding van uw naam, aantal personen,
adresgegevens en telefoonnummer. We zien u graag terug op maandag 27 maart
aanstaande. Adres: Kruidenborg, Duifkruid 5
Toon Hermanshuis Zeewolde
Mazerhard 37
3891 BR Zeewolde
www.toonhermanshuiszeewolde.nl
tel: 036-8450265
info@toonhermanshuiszeewolde.nl
Wij zijn altijd blij met een donatie!
Ons rek nr is: NL43RABO0149121164 t.n. van de St. Toon Hermanshuis Zeewolde
Het Toon Hermanshuis is een ANBI instelling en is geheel afhankelijk van giften en donaties.

